Zápis ze schůze
Spolku rodičů a přátel ZŠ, Vlašim Sídliště
Datum konání: 22.11.2018
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Mgr. Olga Šťastná – ředitelka školy
Mgr. Blanka Křížová – zástupce ředitele pro druhý stupeň
Eva Moudrá – ředitelka školní jídelny
Milena Musilová – stravování, účetní

Program schůze:
1) Příspěvky na šk.rok 2018/2019 – příspěvek zůstává 300Kč na každé dítě
2) Platby ze SRPZŠ schváleny, viz příloha. Na účtu musí zůstat 40 000,-Kč
(odhlasováno)
3) Školní jídelna – pro četné stížnosti dětí, rodičů i pedagogů byly na schůzi
pozvány vedoucí jídelny p. Moudrá a p. Musilová. Stížnosti se týkaly špatné
kvality jídla, nevhodné skladby jídelníčku ,hygieny (vlasy v jídle) a
chybějícího druhého jídla. Jídelna se potýká s personálními (dlouhodobé
neschopnosti) i materiálními (chybí kotle-jeden už dodán, ale nefunguje)
problémy. Nová pracovnice i pracovnice na výpomoc se již zapracovaly a
p.vedoucí každé jídlo ochutnává. Pokusí se změnit skladbu jídelníčku (na
dny s odpol. vyučováním zařadí sytější jídlo. Všechny celou pracovní dobu
6,00-14,30hod. nosí předepsané pokrývky hlavy – žádnou stížnost na
hygienu nezaznamenaly. Prosí tedy děti, pokud bude jakýkoli problém
(špinavé příbory), aby přišly hned a oznámily to. Dokud se nevyřeší
personální obsazení, druhé jídlo se vařit nebude. Dále prosí oznámit rodičům,
že se sběrný účet převedl na běžný automaticky – žádné podpisy nejsou
nutné. Platby za obědy musí být provedeny na konci každého měsíce na
měsíc následující. Pokud je placeno přes internetové bankovnictví, tak bez
variabilního symbolu, jinak se platba nespáruje.
4) Přestavba půdních prostor, odborných učeben a výstavba výtahu – z důvodu
stavebních prací je v přízemí a druhém patře chladněji, proto ať se děti tepleji
oblékají.

5) Anglický jazyk – již čtyři roky probíhá na škole možnost studovat anglický
jazyk na jazykové škole Benešov – lektorka dojíždí do školy. Tento školní
rok by se výuka zahájila v lednu 2019. Jedná se o 15 lekcí za 1750,-Kč.
Bližší informace budou mít třídní učitelé na třídních schůzkách.
6) Zhoršené chování žáků – dochází stále častěji k nevhodnému chování mezi
žáky ať už přímo, nebo přes sociální sítě. Škola se snaží zajišťovat různé
preventivní programy, v konkrétních případech svolává výchovné komise a
to už i na prvním stupni. Je třeba apelovat na rodiče,aby s dětmi o
problémech mezi spolužáky a kamarády mluvili a poučili je o toleranci a
chování ve společnosti.
7) Dataprojektory – v loňském roce se nepovedlo sehnat firmu, která by
vyrobila držáky k dataprojektorům. To se letos změnilo a držáky budou
postupně instalovány i s dataprojektory. Do konce školního roku jimi budou
vybaveny téměř všechny třídy.
8) Sběr papíru – ze třídy, která vyhrála ve sběru papíru, půjdou do kina pouze
děti, které donesly nějaký sběr. Ostatní zůstanou ve škole na vyučování.
9) Montessori - ve třetí třídě Montessori budou probíhat i letos SCIO testy.
Pokud budou mít rodiče zájem i v ostatních třetích třídách, je možnost
domluvit se třídní učitelkou, která předá požadavek p. ředitelce.
Zapsala: Martina Svitáková

